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Referat af generalforsamlingen i 
Gladsaxe Jazzklub 

Fredag den 6. februar 2015 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Lars Abel blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
2. Valg af referent 
Jonna Helleshøj blev valgt. 
 
3. Bestyrelsens beretning 2014 (v/Ole Kjær, formand)      

Hvor har vi i bestyrelsen dog glædet os til denne dag sammen med jer!     
2014 – jazzklubbens 7. år – blev ganske enkelt året, hvor vi overgik os selv. 

Symbolsk kunne bestyrelsens samlede beretning afleveres på denne måde: 

 

Hædersprisen ’ Live Jazz Danmark Prisen 2014’, som Danmarks bedste 
spillested – blev vundet foran Jazzhus Montmartre og Femø Jazzfestival.              
Og det vigtigste af alt:                                                                               
Med baggrund i en digital afstemning blandt publikum og musikere. 

Uden jeres store opbakning til arrangementerne var det ikke gået så godt.              
I har fulgt os og støttet os hele vejen - både indendørs og udendørs.                                   
Uanset om det var på hjemadressen ’Telefonfabrikken’, i Aldershvile 
Slotspark, i Aldershvile Slotspavillon, på Søborg Hovedgade, i 
Bibliografen/Bagsværd, på Bromølle Kro, i Søborg Kirke eller i denne 
festsal… så har I været der.                                                                   
Og 1000 tak for det – og I skal vide, at det bare giver så god energi for os. 

Beretningen for 2014 skal nok blive foldet lidt mere ud – suppleret med 
enkelte indbyggede perspektiver for den nærmeste fremtid.                    
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Men først følgende korte facts om 2014: 

� Antallet af indendørs og udendørs arrangementer kom op på 35. 
� Antallet af medlemmer steg fra 377 til 450 – en stigning på næsten 

20 % 
� Antallet af deltagere til de indendørs koncerter er steget 
� Det var året, hvor vi fik nye samarbejdspartnere i både kommunen og 

blandt private virksomheder – samtidig med, at vi fastholdt de gamle 
partnere 

� Det var året, hvor vi for første gang kastede os ud i rollen som rejse-
arrangør og rettede blikket mod fjerne horisonter og 

� Det var året, hvor vi og Gladsaxe Kommune blev omtalt i 
landsdækkende medier om vores jazzarbejde.  

Og disse positive resultater for klubben skyldes især to forhold, som er 
væsentlige at nævne: 

1. Uden den store imødekommenhed fra Gladsaxe Kommune og fra 
Kulturhus Telefonfabrikken, så var det bestemt heller ikke gået.                               
Vi har hos politikere, blandt kultur-forvaltningens konsulenter/ledelse 
og medarbejderne/ledelsen på ’Telefonfabrikken’ altid mødt positiv 
vilje til at bakke op om jazzklubbens initiativer.                                                    
Derfor en meget stor tak til Gladsaxe Kommune!                         

2. Og rettelig skal nævnes, at også Statens Kunstfond 
(u/Kulturstyrelsen) ønskede at støtte jazzklubben økonomisk, som 
rytmisk spillested. 

En særlig tak….. 

Gladsaxe Jazzklub har også i 2014 haft nogle særlige venner. Det er de 
medlemmer, som sammen med bestyrelsen knokler for, at de mange 
arrangementer kan gennemføres, at informationsvirksomheden fungerer, osv..  

Som den afrikanske sangerinde, Miriam Mandipira, udtrykte det under et 
besøg:                                                                                                       

You have a wonderfull Jazzteam in this club                                        
Og smukkere og mere korrekt kan det næppe udtrykkes. 

(Herefter blev en række enkeltpersoner nævnt ved navn og for særlig indsats – 
og med efterfølgende anerkendende klapsalver fra de fremmødte medlemmer).  
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Årets gang 

På sidste års generalforsamling orienterede vi om, at et unikt projekt lå i 
støbeskeen. Jazzklubben og fem gode samarbejdspartnere var gået sammen 
om udviklingsprojekt ’Jazzens Saga’. Og på det tidspunkt (d. 31. januar 2014) 
afventede vi kulturpolitikernes behandling af sagen. 

Her et år efter står vi så med en succeshistorie, som vi er meget stolte af – og 
som både i ord og film er blevet dokumenteret til inspiration for andre.  
Jazzens Saga er så ubetinget jazzklubbens største setup til dato. 

Og der er næppe tvivl om, at dette projekt var med til at bane vejen for 
Award-prisen i november i Bremen Teater. Det fremgik tydeligt af 
begrundelsen for tildelingen. 

Interessant er det, at andre nu er blevet inspireret af konceptet. Således har 
Kommunernes Landsforening inviteret jazzklubben til en stor kulturkonference 
i Helsingør for at fortælle om Jazzens Saga.                                                 
Også paraplyorganisationen JazzDanmark ønsker et samarbejde om projektet. 

Og bedst af det hele er, at det nu er gjort muligt for os at gentage projektet 
her i efteråret ude i Bagsværd – i en ny og forbedret udgave, som man siger. 
Dette ikke mindst ved de lokale kulturpolitikeres mellemkomst.                       
Og tak for det!  

 

Om ’Årets Gang’ i 2014 kan det i øvrigt fortælles: 

� At jazzklubben havde besøg af over 175 professionelle musikere til at 
optræde på vore opstillede scener – og de kom fra både ind- og udland. 
Det blev i alt til 35 arrangementer fordelt over flere bydele. 

� At det samlede repertoire var bredt forankret med repræsentation af 
mange af jazzens genrer. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi både 
skal behage og udfordre klubbens medlemmer.                                 
Mange gange ligger de store oplevelser lige om hjørnet… 

� At Bromølle Jazzweekend blev gennemført for 4. år i træk.,                                                                              
Traditionen fortsætter naturligvis også i år, som det fremgår af vores 
lille folder på bordene. Tilmelding efter princippet om ’først-til-mølle’.         

� At der blev arrangeret 2 koncerter for børn og deres voksne – det ene 
som et fyraftens- arrangement med spisning. I begge tilfælde 
samarbejdede vi med kulturhuset om arrangementerne.  
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� At samarbejdet med Gladsaxe Kommune (KFIU) fortsatte om Gladsaxe 
Jazzfest med de udendørs gratis-koncerter. Og her skal nævnes, at 
jazzklubben har indgået en ny 4-årig samarbejdsaftale med politikerne, 
hvor kommunen betaler (200.000 kr. pr. år), og jazzklubben står som 
entreprenør på opgaven.                                                        
Gladsaxe Jazzfest er således sikret - og blevet til en tilbagevendende 
begivenhed, som man kender til det i andre byer. 

� At vi fik gennemført et særlige arrangement i Bibliografen om Monica 
Zetterlund – med fortælling, livemusik og spillefilmen, ’Monica Z’. 

� At vi for alvor fik åbnet for Aldershvile Slotspavillon med nogle 
særarrangementer – ’International Jazz Day’, ’Jazz & Brunch’ og et 
sankthansaften-arrangement. Dette samarbejde vil fortsætte i år. 

� At vi fik udgivet jazzklubbens første CD – baseret på en liveoptagelse 
med sangerinden, Miriam Mandipira (Zim) – og det fandt sted i 
Slotspavillonen den 30.april.                                                                                            
Det samme gør vi i år, og denne gang bliver det med bluespianisten, 
Hans Knudsen (DM i Blues 2014) og nogle af hans bedste kolleger. 

� Og til sidst, men ikke mindst: Vi fik gennemført turen til jazzens fødeby, 
New Orleans, med 35 af klubbens egne medlemmer.                            
En fantastisk tur, der efterfølgende har betydet meget for os.                                        
Vi har i den grad fået blod på tanden, og med de indhøstede erfaringer 
in mente agter vi at tilbyde en ny tur til den amerikanske delstat, 
Louisiana.                                                                                  
Turen er planlagt til april 2016 i forbindelse med den forrygende lokale 
French Quarter Festival.                                                                  
Det kommer I snart til at høre mere om…  

Økonomi og anlæg 

Som klubbens kasserer, Jan Engblom vil redegøre for senere, så har 
bestyrelsen konsolideret økonomien i forhold til de seneste regnskabsår.                                      
Det skyldes ikke mindst kassererens skarpe økonomistyring. 

I øvrigt skal I da vide, at der ved siden af klubbens ’Årsregnskab 2014’ ligger 
regnskabsaflæggelser for de særlige engagementer, som vi har i samarbejde 
med Gladsaxe Kommune. Her afleveres der separate regnskaber til forvaltning 
og politisk udvalg. 

Summer man sammen, så var jazzklubben i 2014 rettelig involveret i en 
samlet omsætning på omkring 700.000 kroner.  
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Og så kunne vi med udgangen af 2014 konstatere, at Gladsaxe Byråd på årets 
sidste møde besluttede at købe det ledige fabriksareal ved siden af det 
eksisterende kulturhus, Telefonfabrikken.                                                      
Vi kipper gerne med hatten endnu engang.                                                                   

Det betyder, at der her i 2015 vil blive arbejdet konkret med skitser til et nyt 
spillested (fortrinsvis for unge).                                                                    
Vi føler os overbevist om, at jazzklubben vil blive inddraget i dette planarbejde. 
Vi har mange gange tilbudt vores arbejdskraft og ekspertise.  

Vi tror således på, at Gladsaxe Kommune i 2016 stolt vil kunne præsentere 
sine borgere – både unge og ældre - for et professionelt spillested med de 
bedste koncertmæssige forhold for publikum og udøvende kunstnere.  

Forestil jer et moderne spillested med fast scene, med fast moderne udstyr for 
lys og lyd, med storskærme, med borde og stole til 250-300 deltagere, 
ordentlige garderobefaciliteter etc.. og med fastholdelse af intimiteten.                            
Et spillested for både professionelle musikere og for unge på vej.  

Vi vil som jazzklub se frem til denne indvielse – sammen med mange andre 
musiske foreninger i kommunen.                                                                                     
Og vi skal nok yde vores bidrag til at fremskaffe musikalsk kvalitet til glæde for  
de mange musikelskende borgere... 

Godt på vej i 2015 

Som nævnt i beretningens indledning, så har Gladsaxe Jazzklub rigtig gode 
samarbejdspartnere, der er med til at skabe de gode resultater.                    
Og disse partnere agter vi at holde fast i…. 

Gladsaxe Oplysnings Forbund, Bibliografen/bibliotekerne, Musik- og 
Billedskolen, Kulturhus ’Telefonfabrikken’, Aldershvile Slotspavillon, Konditoriet 
Grannys House, Ostedelikatessen og Madbiblioteket bakker alle op om 
jazzklubbens aktiviteter og initiativer. 

Vi møder blandt disse partnere en stor imødekommenhed og opbakning. Det er 
ikke ’NEJ-hatten’, der er på til vore samarbejdsmøder.                                     
Der skal derfor lyde en stor tak til jer ved denne lejlighed. 

Med klubbens ’Program 2015’ tillader vi os at mene, at vi mindst læner os op 
ad sidste års niveau. Som noget nyt arrangerer vi fx i år en jazztur til Gladsaxe 
Kommunes venskabsby, Neubrandenburg (det gamle Østtyskland).  
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På den administrative side arbejder vi på at forædle vores IT-værktøjer, 
således at det bl.a. kan blive enklere og lettere at booke og betale sig til ét af 
klubbens arrangementer. Lettere for jer – og enklere for os, administrativt.   
Og vi er meget opmærksomme på, at vi samlet har mange forskellige tilgange 
til brugen af computer/iPhone/ - ingen vil komme til at stå tilbage på perronen 
alene. Stol på det.    

Og til allersidst, kære bestyrelse:                                                                    
Tak for de mange gode og engagerede diskussioner, der altid sigter mod at 
gøre en god klub endnu bedre.                                                                                            
Tak for jeres vilje til at prøve nyt, vilje til løbende at justere det 
organisatoriske arbejde og ikke mindst tak for al knokleriet, hvor hundredvis af 
frivillige timer hvert år bruges i en god musiksags tjeneste.                                                              
For uden jeres fantastiske indsats gik det jo bare ikke! 

Tak for 2014                                                                                                                 

 Efter bestyrelsens ’Beretning 2014’ opfordrede dirigent, Lars Abel til spørgsmål fra salen.  

Følgende spørgsmål blev besvaret af formanden: 

 
Arne Büchert: Er der mulighed for at styrke samarbejdet i forbindelse med andre 
arrangementer – fx Femø og Malmø? 
 
Svar v/ Ole Kjær: Pt. foregår klubbens samarbejde med andre arrangører gennem 
netværket ”All That Jazz”, hvor over 30 jazzklubber mødes 4 gange årligt for at udveksle 
jazz-erfaringer.  F.eks. kan flere klubber være fælles om at engagere udenlandske bands  
for dermed at deles om udgifterne til de større navne. 
 
Mht. ’Femø og Malmø’ kunne der godt lanceres en tur til Femø med en gruppe af klubbens 
medlemmer. Der kunne naturligvis også arrangeres et samarbejde på tværs af sundet. 
Malmø har en jazzklub med samme grundstruktur som vores. 
 
Preben Valerius: Jeg vil gerne høre, om der i forbindelse med det nye spillested på 
Telefonfabrikken vil blive en begrænsning af medlemsantallet, da det forlyder, at der ikke 
bliver plads til så mange der. 
 
Svar v/ Ole Kjær: Vi har endnu ikke set noget på skrift vedr. det nye spillested. Men jeg 
har bestemt en forestilling om, at der vil blive plads til ca. 300 gæster. Altså, flere end der i 
dag kan være i Dansesalene.                                                                                                
Jeg ser således ingen grund til af den grund at skulle begrænse medlemstallet.  
 
Carsten Meyer: Som medlem af jazzklubben i mange år takker jeg bestyrelsen for det 
gode arbejde. Musik og kammeratskab er i top. 
 
Svar v/ Ole Kjær: Tak til Carsten for de pæne ord. 
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Kim Vulpius: I forbindelse med vores arrangementer står jeg for ophængning af plakater 
hos diverse handelsdrivende i Gladsaxe – både i Søborg og Bagsværd. Og, da jeg så kan 
konstatere, at så at sige alle arrangementer bliver afviklet i Søborg, vil jeg foreslå, at noget 
af Gladsaxe Jazzfest evt. kommer til at foregå i Bagsværd City. 
 
Svar v/ Ole Kjær: Nogle af klubbens aktiviteter er allerede henlagt til Bagsværd – en del 
af Gladsaxe Jazzfest er om søndagen henlagt til Aldershvile Slotspark. Og projektet 
’Jazzens Saga’ blev over 8 aftener i efteråret ’14 afviklet i Bibliografen. Så Bagsværd er 
bestemt ikke blevet glemt. 
I bydelen Mørkhøj har vi gennemført én koncert i den lokale kirke. Men vi ser det gerne 
muligt at kunne afvikle flere koncerter i netop det område. 
 
Lis Smidsholm: Med hensyn til rejseaktiviteter skal vi ikke kun rejse ud. Vi skal også have 
besøg af andre – gør gerne noget ved det. 
 
Svar v/ Ole Kjær: Vi er bestemt opmærksomme på rollen som vært for gæster. For et par 
år siden havde vi tilrettelagt et udvekslingsprojekt med Ski Kommune – Gladsaxe 
Kommunes venskabsby i Norge. Alt var tilrettelagt – herunder overnattende nordmænd 
hos medlemmer af Gladsaxe Jazzklub. Desværre meldte Ski Kommune fra i en sen fase 
af forløbet.                                                                                                                              
Men vi er bestemt åbne for at prøve igen. 
 
Arne Jacobsen: Det er jo etablerede kunstnere, som optræder for os i jazzklubben, men 
er der også tanker om amatørjazz i klubben? 
 

Svar v/ Ole Kjær: Det kan bestemt ikke udelukkes, at amatørgrupper kan finde vej til 
vores jazzscene – fx kunne bandet Charlies Blåhval (fra Gladsaxe Musik- og Billedskole) 
godt få scenetid.  
 
Arne Büchert: Hvad bliver prisen på turen til New Orleans i 2016? 
 
Svar v/ Ole Kjær: Turen til New Orleans kostede i 2014 ca.15.000,-kr. I dette beløb indgik 
et antal oplevelsesture under 9-dages-opholdet. 
I 2016 vurderes beløbet at blive i samme størrelsesorden. Udmelding om den påtænkte tur 
vil foreligge i foråret, således at der kan blive en rimelig tid til at spare op. 
 
Gustav Strøbech: Hvordan gik bestyrelsens tur til Berlin i 2014? 
 
Svar v/ Ole Kjær: Det var en rigtig god tur – betalt af os selv. Jazzklubbens konto gav dog 
et enkelt måltid mad til bestyrelsen under opholdet i Berlin.                                                                       
Det blev en udbytterig arbejdstur, hvor vi fik justeret vores organisation og udarbejdet en 
ny plan for jazzarbejdets fordeling blandt bestyrelsens medlemmer. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af ”Årsregnskab 2014” 
Det trykte og reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer, Jan Engblom. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
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Der blev efterfølgende spurgt til, hvordan et tilskud fra Gladsaxe Kommune bliver udmålt? 
Svar: Beløbets størrelse fremkommer ud fra en faglig vurdering – i kulturforvaltning og 
politisk udvalg - af jazzklubbens fremsendte ansøgning.                                                                          
En tilsvarende faglig vurdering foretages i forbindelse med ansøgning til Kunststyrelsen. 
 
Endvidere blev der spurgt til, hvorfor der var underskud på Bromølle Jazz 2014? 
Svar: For første gang i jazzweekendens historie indgik flere plausible afbestillinger ret sent 
i forløbet. Disse pladser nåede ikke at blive solgt til anden side. 
 
’Budgettet for 2015’ blev ligeledes fremlagt og gennemgået. 
Efter gennemgangen af budgettet blev følgende spørgsmål stillet:                                
Hvorfor stemmer antallet af medlemmer gange 150,-kr.ikke med det oplyste tal? 
Svar: Når en indmelding i klubben sker i sidste halvår, er beløbet for kontingent nedsat til 
75,- kr. 
 
5. Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
6. Kontingentfastsættelse 
Kontingentet blev, som foreslået af bestyrelsen, sat til kr. 150,- for 2016. 
 
7. Valg til bestyrelse 
Genvalgt for en 2-årig periode blev: Sussi Frølich, Jonna Helleshøj og Ole Kjær. 
 
Bestyrelsen består herefter af: Ole Kjær, Jan Engblom, Sussi Frølich, 
Jonna Helleshøj, Kirsten Enemark, Jørgen P. K. Sørensen og Linda Bengtson. 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år  
Bente Jakobsen og Ivan Klitte blev genvalgt. 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år 
Da Laila Thorslund ikke ønskede genvalg, er der nyvalg til Kirsten Green. 
 
Jytte Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
10. Eventuelt 
Under dette punkt anmodede John Andersen om, at der til generalforsamling 2016 blev 
oplyst, hvor mange orkestre, der i alt har spillet i kalenderåret 2015 i Gladsaxe Jazzklub. 
 
Generalforsamlingen blev overværet af 260 medlemmer. 
 
 
Referent: Jonna Helleshøj          /   Dirigent: Lars Abel 
 

Aftenen blev rundet af med en koncert med Suwalski’s Latin Quarter, som underholdt 

forsamlingen frem til kl. 23.00. 


